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Společnost XENA Praha, s.r.o., vyrábí stejnokrojové součástky pro DP Praha, a.s.. Aby tyto 
výrobky sloužily ke spokojenosti nositelů je potřeba ošetřovat výstrojní součástky v souladu 
se symboly údržby, dle normy ČSN EN ISO 3758, které jsou vždy pro daný výrobek uvedené 
na textilním štítku. Pokud se budou tyto postupy dodržovat, bude speciální funkčnost 
některých materiálu stále obnovována. Věříme, že naše doporučení k údržbě Vám bude 
prospěšné a naše výrobky Vám budou sloužit k Vaší spokojenosti. 
Kalhoty společenské tmavomodré pánské a dámské a sukně společenská. Na těchto třech 
výrobcích bylo do roku 2008 nedoporučováno praní, po tomto roce jsme dospěli po 
konzultaci s výrobcem látky k přehodnocení stanoviska k způsobu údržby. Výše zmiňované 
výrobky se mohou prát. Doporučený způsob praní je na 40°C v pra čce s pracím práškem na 
barevné prádlo (nepoužívat prášky s bělícím účinkem, pokud použijete prášky s označením 
COLOUR, tak se nemusíte obávat, že tyto bělící složky obsahují). U vlněných věcí je dobré 
dbát na to, aby náplň pračky byla spíše poloviční a tím se vlněná  vlákna při otěru za mokra 
zbytečně nežmolkovala, neoslabovala a nelámala se. Nejlepšího vzhledu po praní docílíte 
použitím speciálních prášků na vlnu – např. PERWOLL BALSAM MAGIC, WOOLITE ALL 
CLOTHES. Můžete používat aviváž v doporučeném dávkování. Tyto výrobky je vhodné žehlit 
přes mokrou textilií, aby nezanechávaly lesk po žehlící ploše. Pokud použijete žehličku se 
silnějším proudem páry, nevyvíjejte příliš velký tlak.  
Kalhoty pracovní tmavomodré pánské a dámské a kalhoty pánské krátké. Výše zmiňované 
výrobky se mohou prát. Doporučený způsob praní je na 40°C v pra čce s pracím práškem na 
barevné prádlo (nepoužívat prášky s bělícím účinkem, pokud použijete prášky s označením 
COLOUR, tak se nemusíte obávat, že tyto bělící složky obsahují). Nejlepšího vzhledu po 
praní docílíte použitím speciálních prášků na prádlo tmavých barev – např. PERWOLL 
BLACK MAGIC, WOOLITE MIX DARK. Můžete používat aviváž v doporučeném dávkování. 
Při žehlení si nastavte maximální teplotu žehlící plochy na 110°C a nastavte žehli čku se 
silnějším proudem páry, nevyvíjejte však příliš velký tlak při žehlení.  
Bunda univerzální svrchní, bunda fleecová, kalhoty převlekové včetně obalu, šála fleecová a 
rukavice fleecové zimní. U těchto výrobků je doporučené praní v pračce při 40°C, s pracím 
práškem na barevné prádlo (nepoužívat prášky s bělícím účinkem, pokud použijete prášky 
s označením COLOUR, tak se nemusíte obávat, že tyto bělící složky obsahují). U výrobků 
s membránou, nebo zátěrem je dobré dbát na to, aby náplň pračky byla spíše poloviční a tím 
se membrána a zátěr z rubní strany látky při otěru za mokra zbytečně neodíraly a nelámaly 
se. Nejlepšího vzhledu po praní docílíte použitím speciálních prášků na membránové 
materiály – např. MEMBRANO od společnosti DEDRA, SPORT WASH od firmy EURONA by 
CERNY. Je zakázáno používat aviváž, tím by jste jenom funkčnost membrány a zátěru 
znehodnotili. Výrobky je vhodné po praní pověsit na ramínko, nebo rozprostřít volně na 
plochu a nechat uschnout při pokojové teplotě. Pak nemusíte tyto výrobky žehlit . Pokud 
použijete žehličku, potom bez páry, nevyvíjejte příliš velký tlak a nastavení teploty žehličky 
nesmí přesáhnout teplotu 110°C ( 1 te čka na termostatu žehličky, nebo označení hedvábí – 
silk).  
Polokošile s krátkým rukávem pánská bílá a světle modrá, dámská světle modrá. Tyto 
výrobky jsou vyrobené z bavlněné piqué pleteniny s úpravou „mercerace“. Touto úpravou 
100% přírodní bavlněné vlákno vyznačující se vynikající savostí a měkkostí, nabývá na 
objemu a povrch se stává hladší, čímž se zabraňuje žmolkovitosti bavlny, vlákno se stává 
lesklejším a pevnějším. Po praní se bavlna sráží. V mokrém stavu lze tuto pleteninu velmi 
dobře tvarovat (proto ji špatně vyždímanou nevytahujte a nevěšte na kolíčky uchycené 
jenom na jejich koncích), vytáhněte ji do požadovaných rozměrů a nechte rozprostřenou při 



pokojové teplotě uschnout. Pokud ji ještě potřebujete dodatečně vytáhnout, použijte žehlení 
s párou – maximální teplota žehlící plochy 150°C (2  tečky na termostatu žehličky). U bílé 
polokošile můžete použít bělení chlórem a prací prášky s bělícím účinkem, u světle modré 
neprovádět bělení chlórem a používat radši prací prášky pro barevné prádlo. Můžete 
používat aviváž v doporučeném dávkování. 
Vesta, svetr a čepice zimní pletená. Výše zmiňované výrobky se mohou prát. Doporučený 
způsob praní je na 30°C v pra čce s pracím práškem na barevné prádlo (nepoužívat prášky s 
bělícím účinkem, pokud použijete prášky s označením COLOUR, tak se nemusíte obávat, že 
tyto bělící složky obsahují). U vlněných věcí je dobré dbát na to, aby náplň pračky byla spíše 
poloviční a tím se vlněná  vlákna při otěru za mokra zbytečně nežmolkovala, neoslabovala a 
nelámala se. Nejlepšího vzhledu po praní docílíte použitím speciálních prášků na vlnu – 
např. PERWOLL BALSAM MAGIC, WOOLITE ALL CLOTHES. Můžete používat aviváž 
v doporučeném dávkování. Výrobky je vhodné po praní rozprostřít volně na plochu a nechat 
uschnout při pokojové teplotě, pak nemusíte tyto výrobky žehlit . Pokud použijete žehličku, 
potom bez páry, nevyvíjejte příliš velký tlak a nastavení teploty žehličky nesmí přesáhnout 
teplotu 110°C ( 1 te čka na termostatu žehličky, nebo označení hedvábí – silk).  
Košile pánská dlouhý a krátký rukáv, bílá a světle modrá a halenka dámská dlouhý a krátký 
rukáv bílá. Tyto výrobky jsou vyrobené z tkanin s více než 80% zastoupením bavlny (80% 
bavlny u košil a 97% bavlny u halenek) s úpravou „non iron“ neboli Bügelfrei“.Touto úpravou 
se 100% přírodní bavlněné vlákno stává nemačkavým za mokra. Z tohoto důvodu dbejte na 
to, aby náplň pračky byla spíše poloviční. Používejte žehlení s párou – maximální teplota 
žehlící plochy 150°C (2 te čky na termostatu žehličky). U bílé košile a halenky můžete použít 
bělení chlórem a prací prášky s bělícím účinkem, u světle modré košile neprovádět bělení 
chlórem a používat radši prací prášky pro barevné prádlo. Můžete používat aviváž 
v doporučeném dávkování. 
Sako dámské, pánské, vázanka pro ženy a pro muže, čepice letuška a čepice dispečerská 
červená a modrá. Doporučujeme neprat! Výrobky se můžou chemicky čistit, používejte 
profesionální chemické čištění tetrachlorethenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod 
symbolem F - normální postup. Tyto výrobky je vhodné žehlit přes mokrou textilii, aby 
nezanechávaly lesk po žehlící ploše. Pokud použijete žehličku se silnějším proudem páry, 
nevyvíjejte příliš velký tlak.  
Ponožky letní a zimní a punčocháče. Prát při maximální teplotě 40°C, nejlépe vložené do 
síťovaného uzavíratelného sáčku, v pračce s pracím práškem na barevné prádlo (nepoužívat 
prášky s bělícím účinkem, pokud použijete prášky s označením COLOUR, tak se nemusíte 
obávat, že tyto bělící složky obsahují). Nejlepšího vzhledu po praní docílíte použitím 
speciálních prášků na prádlo tmavých barev – např. PERWOLL BLACK MAGIC, WOOLITE 
MIX DARK. Nepoužívat aviváž a nežehlit. 
Obuv pánská polobotka, dámská polobotka, obuv kotníčková zimní dámská a pánská, obuv 
Kobra 7 GTX. U obuvi je velmi důležité vybrat si správnou velikost. U celokožených bot je 
nutné předpokládat, že kůže tzv. „povolí“. Vyhýbejte se opakovanému užívání vlhké obuvi, 
nedodržením tohoto doporučení zkracujete životnost obuvi. Obuv se snažte používat vždy 
dokonale suchou. Po použití ve vlhkém prostředí je vždy nutné obuv nechat dokonale vysušit 
při pokojové teplotě. Při zvýšeném pocení, nebo provlhnutí obuvi, může useň částečně 
pouštět barvu. Obuv nesmí být nikdy prána v pračce. Kůže může být praním v pračce 
poškozena a její přilnavost a struktura změněna. Doporučujeme jednoduché čištění rukou. 
Postup je následující: použijeme teplou vodu (ne prací prášek !), jemný kartáček a nečistoty 
opatrně odstraníme. Obuv nesmí být sušena nikdy tak, že se položí přímo na vyhřívací 
těleso nebo použitím zvýšené teploty (např.fénem). Obuv sušíme při pokojové teplotě. 
Doporučujeme kožené části obuvi natřít krémem (např. Indulonou), nebo nastříkat 
voděodolným sprejem (např. Collonil, který je vhodný i na obuv s membránovou 
mezipodšívkou – Thinsulate nebo Goretex), aby bylo zabráněno vysychání a následnému 
popraskání kožených částí obuvi a zároveň aby obuv byla voděodolná. 

 
 


